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Milý čtenáři, 
 v rukách právě držíš první číslo školního časopisu ŠkOlní roK, 
který vznikl díky velkému nadšení skupiny žáků naší školy a 
vyučujících. Jméno časopisu, které vytvořila jedna naše žákyně, bylo 
hlasováním všech žáků vybráno jako nejlepší a jako nejlépe vystihující 
podstatu tohoto periodického díla.  
 Na stránkách časopisu se ti bude jeho redakční rada (a všichni, 
kdo do něj budou přispívat) snažit přinést co nejvíce informací o dění na 
naší škole i mimo ni. Budeš se tak moci začíst do reportáží týkajících se 
akcí, které na škole proběhly, zhlédnout fotografie, pobavit se u vtipů, 
vyluštit si křížovky a kvízy, přečíst si rozhovory s žáky, učiteli i lidmi 
mimo školu. Naskýtá se ti tak šance nahlédnout pod pokličky, poznat 
studentskou tvorbu a hlavně, jak pevně doufám, zažít spoustu zábavy 
a radosti při jeho čtení. 
 Členové redakční rady, kteří berou svou práci vážně a 
zodpovědně, se na něm naučí být pečlivými, pravdivými a poctivými 
začínajícími novináři, se vším, co tato profese obnáší. A kdo ví, snad se 
v některém z nich probudí hlubší zájem o tuto profesi a možná, že za 
pár let bude některý z nich pracovat ve skutečných novinách. Vím, že 
to nebude práce snadná a že často zažijí pocit obtíží a nezdaru, ale 
také vím, že pokud se jim podá pomocná ruka, ať už ze strany 
vyučujících nebo jejich spolužáků, dílo se podaří. 
 Já osobně přeji členům redakční rady i tobě, ŠkOlní roKu, abyste 
při hledání inspirace pro další reportáže prošmejdili každý kout naší 
školy i mimo ni, abyste se snažili být vždy objektivní a nenechali se 
nikým ovlivnit, aby se vám podařilo alespoň kouskem vašeho díla 
oslovit čtenáře, který bude časopis číst. A tobě, milý čtenáři, přeji, aby 
ses při listování stránkami časopisu dozvídal nové a zajímavé informace 
o dění na škole, kolem ní a hlavně, aby ses vždy dobře bavil. 
 

Martin Dosoudil, ředitel školy 
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„Tak se mi konečně podařilo ten vtip co nejvíc zkrátit, jak jste chtěl, 

pane redaktore!” chlubí se humorista. 

„Výborně! Přečtěte mi ho...” 

„Pepíček šel do obchodu.” 

„No a dál?” 

„Jak dál? Vţdyť uţ jsem vám říkal, ţe jsem ho zkrátil.” 

 

 

Členové redakční rady 
 

Vtipař – Jan Maňák, V. třída 

Dan – Daniel Podzámský, V. třída 

Malý Staňa – Martin Srubjan, V. třída 

Kozel – Filip Sťahel, V. třída 

Verči – Veronika Mičková, VII. třída 

Květák – Adam Pavlík, VII. třída 

Franta – František Prachař, VII. třída 

Dáda – Daniela Prachařová, VII. třída 

Erči – Erika Kolaciová, VIII. třída 

Pomy – Marie Pomykalová, VIII. třída 

Michelle – Michaela Sťahlová, VIII. třída 

Ivet – Iveta Bebčáková, IX. třída 

Magda – Magdalena Mičková, IX. třída 

Lucka – Lucie Prachařová. IX. třída 

Marek – Marek Valena, IX. třída 
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Velikonoční dílničky a řemeslný jarmak 

 

Asi měsíc před termínem jarmaku začali ţáci a učitelé připravovat výrobky z různých 

materiálů – závěsy z pedigu, košíky pletené z papírových ruliček, zdobené květináčky, 

vajíčka, perníky apod. 

  Kdo přišel v pátek 8. dubna do tělocvičny, toho přivítala nálada opravdu jarní 

a velikonoční, jako na opravdovém jarmaku. Měl moţnost si za mírný poplatek nazdobit 

perník, vajíčko na několik způsobů, uplést si „korbáč“, nebo si vyrobit zápich do květináče. 

Svou zručnost a fantazii si vyzkoušeli děti, rodiče, ale i babičky a dědečkové (ti spíše jen 

přihlíţeli). Kluci se nejvíc zdrţovali u stánku, kde pan učitel Ondřej Kuchyňka učil plést 

korbáče. 

Pro hladové a ţíznivé byla nachystaná malá kavárnička, ve které si mohli dát čaj, 

kávu, nebo nějakou sladkost.  

Během tří hodin se stánky vyprázdnily 

a unavení „prodavači, prodavačky a řemeslníci“ 

začali uklízet a počítali zisk. Z výtěţku jarmaku 

budeme mít prospěch všichni – věnuje se na 

zakoupení předmětů a materiálů pro zájmovou 

činnost dětí. 

Hodně nás potěšil zájem a podpora naší 

školy z veřejnosti. Těšíme se, ţe příště na nás 

naši příznivci nezapomenou a budeme se moci 

opět setkat. 

Magda, Lucka 

 

 

Rumuni v Kuželově a okolí 
 

Byla sobota, 14. dubna. Rumunské jednotky postupovaly od jihovýchodu směrem ke 

Kuţelovu s cílem osvobodit tuto obec od německých okupantů. V následném střetu došlo 

k přestřelce, během které se Rumunům podařilo zatlačit Němce na ústup. Německé jednotky 

začaly ustupovat směrem na Hrubou Vrbku a pak dále na Lipov.  

 Tak vypadala situace v onen den, kdy byla obec Kuţelov definitivně zbavena 

německých okupantů. Skutečnost, ţe obce Horňácka, a tedy i Kuţelov, byly osvobozeny 

rumunskými vojáky, není příliš často vzpomínána, a proto jsme se rozhodli, jakoţto instituce 

vzdělávací, zavzpomínat  na  ony  dny,  které  znamenaly  tak  mnoho  pro  tehdejší  obyvatele  
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zdejších obcí. Současné generace mladých lidí 

si mnohdy ani neuvědomují, jaké hrůzy 

a utrpení přinesla okupace německých 

jednotek, a proto je velmi důleţité jim tuto 

skutečnost stále připomínat, a to i přes to, ţe 

na letošní rok nepřipadlo ţádné kulaté výročí. 

 Kdyţ se na mě obrátil amatérský 

hledač válečných artefaktů Jan Halíček 

s dotazem, zda by nebylo moţno pro ţáky 

školy a širokou veřejnost uspořádat 

vzpomínkovou výstavu na ony dny, neváhal 

jsem ani na vteřinu. Slovo dalo slovo a ihned 

jsme se pustili do příprav. Celá výstava byla pojata jako dvoudenní akce. První den, 

respektive dopoledne, bylo věnováno přednášce pana doktora Hudečka ze Státního okresního 

archivu v Hodoníně, který si našel čas, aby ţákům popsal situaci v oněch dubnových dnech. 

Následně si ţáci prohlédli velké mnoţství dobových předmětů – od uniforem, přes zbraně 

a osobní věci vojáků, aţ po prvně veřejně uvedené dobové fotografie. Velkému zájmu se těšili 

obzvláště příslušníci Klubu Vojenské Historie, kteří k nám zavítali z Brna, aby v dobových 

uniformách rumunských vojáků předvedli ţákům zbraně a odpověděli na jejich zvídavé 

otázky. Program pak pokračoval výstavou pro dospělé návštěvníky, kteří, podle svých slov, 

neskrývali nadšení nad mnoţstvím sesbíraných 

předmětů. 

 Osobně povaţuji dvoudenní výstavu 

k osvobození Kuţelova a okolí za zdařilou 

a hlavně přínosnou pro všechny, kteří ji měli 

moţnost navštívit a zhlédnout dobové 

vojenské předměty. Doufám, ţe 

i v následujících letech se nám spolu s panem 

Halíčkem podaří uspořádat akce podobného 

zaměření a seznámit tak ţáky i širší veřejnost 

s historií zdejší oblasti. 

Martin Dosoudil 

 

 

Anketa k výstavě 
 

Otázky: 1. Co se vám na výstavě nejvíc líbilo? 

     2. Šli byste na takovou výstavu znovu? 

    3. Líbil se vám výklad pana Hudečka? 

 

Z prvního stupně jsme se zeptali Lukáše Kocáka, Jirky Tomše, Veroniky Šilhavé, 

Filipa Sťahla a Martina Srubjana.  

Nejčastější odpovědi:  

1. zbraně 

2. šli by znovu 

3. většinou ano (několikrát ne proto, že to bylo moc dlouhé) 

Z druhého stupně jsme se zeptali Barbory Tomšové, Adély Štefánkové, Venduly Oláhové, 

Davida Mlýnka, Lucie Prachařové a Adama Pavlíka. 

Nejčastější odpovědi:  
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1. vojenské uniformy a fotky + video 

2. šli by znovu 

3. moc se jim líbil 

Na ty samé otázky jsme se zeptali i pana 

Františka Ševečky, který ţije v Kuţelově, jako 

malé dítě zaţil i 2. světovou válku a určitou 

dobu pracoval jako voják z povolání.  

Jeho odpovědi:  

1. Líbilo se mně uspořádání výstavy, věci, 

které v dnešní době těžko uvidíme, hezká 

sbírka. 

2. Kdybych měl možnost, tak bych určitě 

šel znovu. 

3. Ano, výklad byl zajímavý. 

   

Od pana Ševečky jsme se dozvěděli i další zajímavosti o době 2. světové války, jak to 

všechno probíhalo. Mnohdy zasáhl i osud nebo nešťastná náhoda. Z Kuţelova je známý 

příběh o člověku, který se chtěl ukrýt před ostřelováním v domě u známých. Seděl s jejich 

rodinou u stolu a tam ho zasáhla střepina z granátu a zemřel. 

Erči, Michelle 

 

 

Rozhovor s panem Janem Halíčkem 
 

Rozhovor s panem Janem Halíčkem, amatérským sběratelem a kurátorem výstavy Rumuni 

v Kuţelově a okolí 

 

Odkdy se zajímáte o události a nálezy 

z 2. světové války? 

Zajímám se o hledání nálezů uţ od 25 let. 

Jako dítě jsem se pohyboval mezi lidmi, 

kteří se účastnili války. Můj otec v odboji 

převáděl přes hranice na Slovensko. Před 

5 lety jsem si pořídil detektor a začal jsem 

se zajímat o místa, která mi otec popisoval, 

a chtěl jsem tam něco najít. Nenašel jsem 

vůbec nic. (směje se) Začal jsem se shánět 

po nějaké literatuře, po mapách a taky jsem 

se ptal lidí, kde by něco mohlo být, tak 

jsem začal hledat. 
 

Co vás na to navedlo? 

Tak sám od sebe jsem se o to začal 

zajímat. Nějaký větší impuls jsem neměl. 
 

Jaký máte nejcennější nález a kolik jich 

zhruba máte? 

Co si nejvíce cením je mince Marca 

Aurelia, je to vlastně z katastru Kuţelova. 

Potom vlastně mince Marie Terezie, jejího 

manţela Františka, císaře Leopolda 

a nějakého německého kníţete Alexandra. 

Je to zhruba doba 17. století. Místo nálezu 

hraničí s katastrem Kuţelova. Poslední 

nález je *depot 16 mincí, z kterých mám 8 

a zbytek mají moji kamarádi. Je to 

významný    nález    z   pohledu    obchodní  

*depot – nalezený poklad – mince, šperky v nějakém 

obalu (třeba v nádobě či váčku) ukryté v zemi 
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stezky germánských kmenů na tomto 

území. 
 

S kým chodíte do terénu hledat? 

Tak různě. Mám známé od Znojma, 

Břeclavi, tady z okresu Hodonín i místní. 

Domluvíme  se,  kdy máme čas, vybereme 

si *lokalitu a jdeme hledat. Jestli chcete 

jejich jména, to vám neřeknu, ale můţu 

vám říct jejich přezdívky- Cobra, Kuboun, 

Jarke. 

 

Kde jste nejdále hledal? 

Nejdále jsem hledal v jiţních Čechách, 

naposledy v oblasti Dukly na Slovensku – 

to je místo, kde na naše území vstupovala 

československá jednotka na pomoc 

Slovenskému nár. povstání. Našli jsem tam 

zbytky německého letadla Heinkel,  zbytky  

 

 

výstroje a výzbroje ruských vojáků, zbytky 

pušky, bodák, zásobníky, plynové masky. 
 

Kde jste toho nejvíce našel v našem 

okolí? 

To vám neprozradím (smích). Tady toho 

moc není, spíše tady hledá můj kamarád 

Martin Ďuga. On víc hledá na polích, já 

v lese. 
 

Zúčastnil jste se už takových výstav? 
Nezúčastnil, k této výstavě mě 

vyprovokovali mí kamarádi. Tak nějak se 

to podařilo dát dohromady. Jsem rád, ţe 

jsme to mohli udělat pro děcka, pro vás 

v ZŠ Kuţelov.  
 

Jaký je váš dojem z výstavy v naší 

škole? 

Dobrý, ale já nemůţu sám sebe hodnotit 

ani chválit. To musíte hodnotit vy, jak se 

vám to líbilo. Kdyby bylo víc času, dalo by 

se to udělat úplně jinak. Moţná by byla 

i větší účast např. o víkendu. 
 

Máte nějaké stránky na internetu nebo 

nějaké oblíbené s válečnou tématikou? 

Na stránkách www.detektorweb.cz si 

vyměňujeme poznatky, názory, určujeme 

nálezy, je to takový zdroj informací. 

 
*lokalita – místo nebo území  

Dáda, Verči, Pomy

 

 

Rozhovor se starostou Hrubé Vrbky JUDr. Stanislavem Práškem 

o výstavě Rumuni v Kuželově a okolí 
 

Co se vám nejvíce líbilo na výstavě? 

Na výstavě se mně nejvíc líbily exponáty, 

které byly nalezené v katastru obce Hrubá 

Vrbka, takţe tam byla puška, nějaké ty 

minomety nebo granáty. 
 

Myslíte, že má smysl takové výstavy 

pořádat? 

Ano, je to velice dobrá věc, byl jsem z toho 

nadšený. Uţ jsme zapomněli oslavovat 

osvobození a konec 2. světové války. Jak 

vidím, tato generace na to zapomíná, takţe  

http://www.detektorweb.cz/
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při té příleţitosti jsme tady v Hrubé Vrbce 

kladli věnec. Myslím si, ţe je potřeba, 

abychom si osvobození a konec války 

připomínali. 
 

Líbil se vám výklad pana Hudečka? 

Pan Hudeček je *fundovaný pracovník 

okresního archivu, měl zajímavou 

přednášku, zajímá se o vojenskou historii 

této oblasti. 
 

Co se vám z historie osvobození nejvíce 

líbilo? 

Nejvíce mě zajímalo, kteří vojáci zahynuli 

v  Kuţelově,  Hrubé  Vrbce  a Malé Vrbce.  

ksdjsfhfjhfjshfjsfjsfhsfhsjfhjfhsjdfsjhfshfff

Kteří lidé byli *perzekuováni za 2. světové 

války kvůli svému původu podle 

pracovních zákonů, které třetí říše vydala, 

tzv. Norimberské zákony. Takţe to byli 

cikáni nebo ţidé, kteří zahynuli. A my 

jenom známe počet – 18 lidí, ale musíme 

za tím vidět osudy těch, kteří zahynuli 

v koncentráku. Myslím si, ţe jsme i na ně 

zapomněli a málo si je připomínáme. 

 
*fundovaný pracovník – má vzdělání v oboru   

*perzekuovaný člověk – byl stíhaný, pronásledovaný 

reţimem  

 
Květák, Franta, Dáda, Verči

 

 

Zavřeni v pekle 
 

Tísníme se na malém prostoru. Je tu 

šero a vydýchaný vzduch. Jeden překřikuje 

druhého, ţe není slyšet vlastního slova. Kdosi 

se nás snaţí utišit, ale daří se to vţdy jen zčásti 

a na malou chvilku. Shora se ozývá zlověstné 

dunění a dupání. Buch buch buch… Trvá to 

dlouho, nekonečně dlouho… Nervozita roste, 

adrenalin stoupá… A vtom to přišlo. Konečně 

máme jít, tak jdeme! Schody, tmavá chodba; zdá se, ţe naše 

utrpení nekončí... „Děcka ticho, nerušit!“ 

Tak teď! Záře reflektorů a první tóny „huslí“, klarinetu 

a cimbálu. Jsme na jevišti a plný sál napjatě čeká, co se bude 

dít. Najednou se ozval smích a první potlesk. Tak je to tady, 

podařilo se! Závěrečný potlesk, závěrečná fotka... Konec! Bylo 

to náročné, ale stálo to za to. Domů si odnášíme nádherný pocit 

a nezapomenutelné záţitky. Vţdyť kolika z nás se poštěstí 

vystupovat 

v kroji před 

nabitými sály? 

Takţe i kdyţ je to 

náročné, 

rozhodně příště 

jdeme zas! 

 

Reportáţní črty z vystoupení folklorního 

souboru KRAHULÍČEK na 39. ročníku 

Mladého Horňácka ze dne 17. dubna 2011 

zapsal Pavel Gráf. 
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Velice se mi to líbilo. Byl to zajímavý film 

a obdivuji moc Nicholase Wintona za to, že se 

dokázal obětovat pro ty lidi, které vůbec 

neznal.              Libor Macek, VII. třída 

 

  

Měl v sobě lásku a sílu na to, aby zachránil 

669 dětí, a za to ho velmi obdivuji. Je to 

dobrý člověk.    Pomy 

 

 

Druhý stupeň byl v kině 
 

Ve čtvrtek 12.5.2011 se zúčastnil druhý stupeň naší školy promítání dokumentárního 

filmu Nicholas Winton – Síla lidskosti o záchraně 669 ţidovských dětí z předválečného 

Československa. Záběry z let 1938 – 1939 zachycují 

skutečné události. (Slovenský reţisér Matej Mináč). Dojmy 

nás přítomných nejlépe zachycují ohlasy některých diváků 

z naší školy. Potvrdili jsme je také podpisem petice, která 

podporuje navrţení N. Wintona na udělení Nobelovy ceny 

za práci pro mír.  

Marek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bylo to velice krásné, že mě to 

rozbrečelo. …měli bychom si z toho vzít 

příklad, že si máme navzájem pomáhat… 

Karolína Prachařová, VI. třída 

 

Byl to nejlepší dokument, jaký 

jsem kdy viděl. Neuvěřitelná 

skromnost v tom, že zachránil 

tolik dětí a nikomu to neřekl. 

Martin Janás, VIII. třída 

 

Pro mladší lidi je to velmi zajímavé 

podívání, které vám ukazuje, jak to 

tenkrát bylo.  
Anna Fojtíková, VII. třída 

To co pan Winton dokázal, je velmi 

obdivuhodné. Strašně se mi líbilo, že 

ještě ve věku 102 let pořád pomáhá 

různým organizacím. Akorát je mi 

trochu líto, že se ještě nenašlo víc lidí, 

které pan Winton zachránil. 

Michelle 

Jsem velmi ráda, že o takovém vzácném člověku 

vím. Byl to zážitek pro všechny. Vůbec se 

nedivím, že má tolik let, když udělal tolik 

dobrých skutků. Strašně bych si přála poznat 

člověka jako je Nicholas Winton.  

Verči 

 

Tento dokument nám ukázal, jak je 

důležité mít rodinu, která vás má ráda.  

Petra Janásová, VIII. třída 

 

Já bych neměla takovou odvahu a jsem ráda, že žijeme v téhle 

době a ne ve 2. světové válce. 

Petra Prášková, VIII. třída 

 

Film se mi hrozně líbil, doposud jsem 

jméno Nicholas Winton nikdy neslyšela. 

Je krásné, co udělal pro děti, aby 

nezahynuly a nešly do koncentračních 

táborů. Pan Winton má u mě velký 

obdiv. 

Adéla Sedlářová, VIII. třída 

 

Zajímavý příběh. Nikdy bych 

nevěřil, že  by to někdo udělal. Je 

to poučné i dobré pro náš 

charakter.        Květák 
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Vstavač muţský 
  

 

Malanské louky 
  

V rámci projektu Školy pro venkov se 

ţáci 6. a 7. třídy na konci května zúčastnili 

exkurze na rozlehlé louky nad Malou Vrbkou. 

Po loukách nás provázel zaměstnanec VIS Bílé 

Karpaty ing. Petr Hrabina, který nám říkal 

spoustu zajímavých informací jak o vzácných, 

tak i úplně obyčejných rostlinách, které jsme 

cestou našli. 

Cesta vedla z Malé Vrbky 

k „obrácenému stromu“, kde jsme si po 

vyčerpávajícím, téměř vysokohorském 

stoupání dali svačinu. Cesta pak pokračovala 

dál směrem na Kobelu. Po pravé straně jsme měli 

Čertoryje a to byla neklamná známka toho, ţe se blíţíme 

k cíli naší cesty. Tím cílem bylo nalezení pokladu naší 

přírody – rostlin, které běţně vyrůstají v tropických lesích 

a v mírném pásu jsou raritami. Jedná se o rostliny, které 

patří do čeledi vstavačovité (taky se označují jako 

orchideje). 

Neţ se nám ale podařilo nějaký vstavač najít, 

narazili jsme ještě na 

dva unikáty, kterými 

se můţeme pyšnit – 

kosatec různobarvý 

a krásně vonící kosatec 

trávovitý. V tento 

okamţik uţ jsme ale 

nebyli daleko od toho nejočekávanějšího, kvůli čemu jsme 

tuto strastiplnou výpravu podnikli. Z trávy jedné 

nenápadné louky na nás „mával“ svým dlouhým stonkem 

vstavač muţský. Nejdříve jsme si všimli jenom jednoho 

kousku, ale při bedlivějším zkoumání jich kolem nás rostlo 

několik. Opatrně jsme se k jednou přiblíţili, abychom ho 

nerušili v jeho rozjímání. Aniţ by to tušil, stal se asi 

nejfotografovanější rostlinou letošního jara.  

Petra Horáčková 

  

 

Exkurze na Horňáckou farmu v Hrubé Vrbce 
 

Ve čtvrtek 26. května se ţáci 1. stupně zúčastnili exkurze na Horňácké farmě v Hrubé 

Vrbce. Pod vedením paní Martiny Kadubcové, majitelky farmy, si ţáci prohlédli jednotlivé 

stáje i chlévy s hospodářskými zvířaty, jako jsou kozy, krávy, koně, prasata, husy a jiné. 

Důleţitou informací bylo, ţe celá farma je vedena jako EKOFARMA. Dále nás seznámila se 

zajímavostmi ze ţivota zvířat na farmě, procesem krmení a hospodářskými stroji, které k práci 

na farmě neodmyslitelně patří.  
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Jelikoţ farma běţně nabízí exkurze rodičům s dětmi i školám, je vybavena tzv. 

dětským koutkem, coţ zvláště ţáky 1. stupně neuvěřitelně fascinovalo. A i kdyţ by děti 

v dětském koutku jistě zůstaly aţ do večera, kolem jedenácté hodiny jsme se museli všichni 

vrátit do školy, ovšem plni informací a s příjemným 

pocitem hezky stráveného dne.  

Hana Zahradníková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pomáháme přírodě 
 

Škola se uţ tradičně zapojuje do tzv. sběru. Po celý 

rok jsme sbírali elektroodpad. V jarních měsících přibyl 

sběr bylin – petrklíčů 

a lipového květu. 

V květnu se 

celá škola aktivně 

zapojila do sběru 

papíru a starého ţeleza. 

Výtěţek tohoto sběru 

bude slouţit v průběhu 

dalšího školního roku 

ke zpestření školních 

akcí – odměny, 

občerstvení, dopravu 

na různé akce,…  
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1. 6. byl v naší škole šrumec 

(aneb Den dětí) 
 

Jak to viděl první stupeň? 

1.6. byl v naší škole šrumec – konal se 

projektový den ke Dni dětí. Ţáci 1. stupně se 

účastnili soutěţe Objevná cesta k větrnému 

mlýnu. Byli na začátku dne rozlosováni 

a náhoda svedla dohromady mnohdy 

překvapivá sloţení týmů.  

Po oficiálním zahájení soutěţe kaţdý 

tým obdrţel tématický pracovní list a týmy 

vyrazily do „boje“.  První úkol vyplynul tedy 

hned ze situace – zvolit vhodný název týmu. 

Další úkoly pracovního listu jiţ souvisely 

s historií, kulturním přehledem a přírodou okolí 

Kuţelova a Hrubé Vrbky. Tyto úkoly ţáci plnili 

buď v průběhu cesty, nebo si je nechali do cíle, 

coţ byl právě zmiňovaný větrný mlýn. Tam uţ 

nás čekala paní průvodkyně, která ţákům 

ochotně představila mlýn i přilehlé stavení. 

Poté měli ţáci prostor k dokončení 

úkolů z pracovního listu a zjištění informací 

souvisejících s historií mlýna. Posledními 

úkoly, které ţáci plnili, byl úkol sportovní a úkol s morseovkou.  

Kolem jedenácté hodiny se týmy za doprovodu učitelů vydaly zpět ke škole 

a zakončily tak Den dětí příjemně strávený se svými spoluţáky a učiteli. 

Hana Zahradníková 

 

Jak to viděl druhý stupeň? 

Svůj dětský den jsem strávila se spoluţáky, 

kamarády a učiteli. Ráno jsme vyšli v 8:30 od školy 

a vydali jsme se na cestu ke ,,Trem kameňom“. Po cestě 

jsme museli sledovat různé nápovědy, které se nám potom 

hodily k vyplňování pracovních listů. Cesta zpátky byla 

o hodně snazší neţ cesta tam, ale i přesto to tam bylo 

super! Kdyţ 

jsme byli na 

místě, pan 

učitel zapálil 

oheň a 

opékali jsme 

si jídlo 

a foukali po 

sobě popel. 

:-D Nakonec jsme dostali od paní učitelky 

nanuka a šli jsme na oběd. Bylo to skvělé! 

Michelle 
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Cesta od větráku ke Třem kamenům 

byla velice namáhavá, ale nakonec jsme spojili 

všechny své síly a došli aţ do cíle. Tam nás 

čekala zaslouţená odměna… vypsat pracovní 

listy.  

Martin Janás, VIII. třída 

 

A jak by to taky mohlo být? 
 

Můj vysněný dětský den? Vstávat 

krásně vyspaný, pak se obléct a hurá do ZOO 

nebo na fotbal do Španělska (okurky, rajčátka). 

Byl by krásný, slunečný den, na obloze ani mráček a já s rodinou bych obdivoval zvířata 

v ZOO, nebo hráče a luxusní stadion... Potom bych byl hladový, tak bychom se šli navečeřet. 

Dal bych si pstruha s opékanými brambory, citronem, čínským salátem a výborně 

vychlazeným pitím… Nakonec bychom jeli domů a s únavou šli spát … 

František Ševečka, VIII. třída 

 

A kaţdé dítě by si mohlo dělat, co chce. Zkrátka den absolutní svobody. 

Jonatán Chval Blaţek, VIII. třída 

 

 

Horňácké kosení 
 

Akce, kterou kaţdoročně mohou navštívit 

milovníci horňáckého folkloru na orchidejových loukách 

nad Malou Vrbkou. Úkolem akce je nejen navázat na 

tradice, ale také seznámit s těţkou prací spojenou 

s kosením či pohrabováním. Od ranních hodin, kdy tuto 

akci zahájí starostové horňáckých obcí, krojovaní kosci 

v doprovodu pohrabovaček soutěţí jak v pokosu, tak ve 

zpěvu. Kaţdý návštěvník si tyto činnosti můţe vyzkoušet, 

vše je ozvláštněno tradičním jarmakem, doprovodem 

cimbálové muziky a 

samozřejmě tradičními 

pracovními kroji. Letos 

se aktivně účastnila 

i naše škola. Informace o školních akcích byly zveřejněny 

na informačním panelu a mladí novináři Daniela 

Prachařová, Veronika Mičková, Martin Srubjan, Adam 

Pavlík, Lucie Prachařová a Magda Mičková, vyzpovídali 

řadu kosců i návštěvníků. Výsledky ankety můţete 

zhlédnout zde:  

 

Jaké bylo tradiční vybavení kosců? 

Koně, vidle, kosa, kladívko, kamének, kosisko, krţek 

a dobrá nálada  

 

 



  

Šk       lní roK  

  

 

Jaký byl tradiční 

oděv kosců? 

Traslavice, lněná 

košela, zástěra, boty 

 

Jaká byla funkce 

ženy v procesu 

kosení? 

Pohrabování 

 

 

 
 

Dáda, Verči, 

Malý Staňa, Květák, 

Lucka, Magda 

 

 

Rozhovory s návštěvníky akce Horňácké kosení: 

 

 

 

 

 

 

Jak sa vám tady lúbí? 

Velice, jsem moc překvapená takovou pěknou tradicí. 

Ste na kosení poprvní? 

Ano, poprvé. 

Byla ste už nekdy v kroji? 

Já ne. Jo, vlastně byla jsem jednou v kroji, na 

babských hodech. (smích) 

Máte tady v okolí nejaku rodinu? 

Ano, v Blatnici. 

Rajtová 

Ste na kosení poprvní? 

Chodím každý rok. 

Zkúšala ste dnes kosit? 

Kosit ne, ale hrabat. 

Máte tady v okolí rodinu? 

Tady v okolí nemám. Ale jezdím 

sem moc a mám Horňácko 

strašně ráda. 

Po kolikáté ste na kosení? 

Jé, já tak potretí. 

A lúbí sa vám tu? 

No strašně sa mně tady lúbí.  Chtěl jsem si 

vzít aj traslavice a šňůrkovou, ale nevyšlo 

mně to. 

Zkúšal ste už dneska kosit? 

Ne, nezkúšal, ale kosil sem ve středu 

normální motorovů sekačku. (smích) 

Co si kosci oblékali, když šli kosit? 

Normálně traslavice a košelu si myslím a 

nejaké boty. 

Halíček 
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Dáda, Verči 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vtipař 

Jste na kosení poprvní? 

Ne, podeváté. 

A lúbí sa vám tady? 

Každý rok je to vynikající, a proto sem jezdíme skoro každý rok. 

A zkúšala ste dnes kosit? 

No jistě že jo, proto jsem šla dneska za chlapa. (smích) 

Rodinu v okolí máte? 

Ano, máme, a proto sem jezdíme každý rok. Letos je to výborné, 

výborně sa kosí, všeci kosci sů spokojení. 

 Lacková 

Ste na kosení poprvní? 

Už jsem tu byl 

několikrát, možná 

třikrát, nevím. 

Jak sa vám tu líbí? 

Bezvadné. Je tu krásná 

příroda, a když vyjde 

počasí, tak to nemá 

chybu. 

Už ste dneska zkúšal 

kosit? 

Né, to já neumím, já 

jedině sekačkou.  

Máte doma kroj? 

Né, nemám. 

A v okolí nejakú rodinu? 

Na Horňácku jenom 

známé. 

Tymonek 

Jste na kosení poprvní? 

Poprvé. 

Jak sa vám tady na 

kosení lúbí? 

No jsem nadšenej. 

Zkúšal ste dneska 

kosit? 

Ne, to neumím. To uměl 

táta a já se za to stydím, 

že neumím kosit. 

Máte doma kroj? 

Kroj nemám, já bydlím 

kousek od Prahy. 

Máte tady príbuzné 

nebo nejaké kamarády? 

Příbuzné ne, mám tu 

kamarády ze Starého 

Města. 

Ste na kosení poprvní? 

Poprvé. 

Jak sa vám tu lúbí? 

Je to tady pěkné. 

Máte z toho dobrý 

pocit? 

Ano. 

Zkúšala ste už dneska 

nebo nekdy kosit? 

No, já sem kdysi kosila 

nebo kosím, ale dneska 

sem nezkúšala. 

Máte tady v okolí 

nejakú rodinu?  

No, máme v Hodoníně.  

My jsme sa sem 

přistěhovali ze západních 

Čech. Býváme 

v Kněždubu. 

Byla ste nekdy v kroji? 

No, za svobodna eště jo, 

ale teďka kroj nemám. 

Grufíková 

 

Učitel: „Michale, dělá ti poloţená 

otázka potíţe?“ 

„Otázka mi potíţe nedělá, ale 

odpověď.“ 

 

U Koukalů zazvonil telefon. Vzal ho 

malý Honzík. 

Kdyţ zavěsil, řekl váţným hlasem: 

„To byl Petrův otec, tati. Vzkazuje ti, 

ţe mu máš dát opsat můj domácí 

úkol, aţ ho spočítáš.“ 

 

Učitelka: „Barunko, řekni 

dvě zájmena!“ 

Bára: „Kdo, já?“ 

Učitelka: „Výborně, máš 

jedničku. 
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2. místo:  

Kristýna Jurenová 

3. místo:  

Jitka Malečíková 

2. místo: Adéla Sedlářová 

3. místo Andrea Urbanová 

 

Fotosoutěž 
 

V měsíci květnu proběhlo na naší škole 7. kolo fotosoutěţe, která se stala jiţ tradicí. 

Ţáci měli na výběr ze tří témat: vrbecký kostel, vrbecké stodoly a voda. O vítězi rozhodli 

svým hlasováním ţáci a učitelé. Vyhlášení vítězů proběhlo ve školní tělocvičně. Vítězové si 

odnesli odměny v podobě poznámkových bloků a tuţek. Zde jsou vítězné fotografie. 

 

Kategorie: Vrbecký kostel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie: Vrbecké stodoly 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. místo: Adéla Sedlářová 

1. místo: Kristýna Halíčková 
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1. místo: Kristýna Jurenová 

3. místo Veronika Mičková 

2. místo Andrea Urbanová 

  

  

  

 

Kategorie: Voda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem výhercům ještě jednou gratulujeme. 

Lenka Maňáková 

 

 

Čím je pro mě hudba 
 

Nedokáţu si představit svůj ţivot bez hudby. Ani jeden jediný den. Ať uţ ji slyším 

z rádia, z MP4 nebo někoho, jak si pobrukuje. Myslím si, ţe v dnešní době je hodně lidí 

v našem věku ,,závislých„„ na hudbě. Někoho baví hudbu jen poslouchat, a tak chodí na 

koncerty svých oblíbených zpěváků a skupin, někoho zase baví zpívat, a proto chodí na 

hodiny zpěvu nebo do sboru. Jiní zase poslouchají váţnější hudbu a hrají na nějaký hudební 

nástroj. Ti, kteří nemají talent na zpěv a hru na hudební nástroj, mohou na hudbu tančit, 

protoţe tanec bez hudby…to přece nejde. 

Někteří lidé jsou však zvlášť velcí fanoušci své oblíbené 

hvězdy a ostatní styly neuznávají a myslí si, ţe své oblíbence 

podporují tím, ţe ostatní umělce uráţí na sociálních sítích. Měli 

by se ale zamyslet…tím, ţe budou ostatní uráţet, přece nic 

nezmůţou. Nijak tím nezabrání, aby vydávali nové desky, 

pořádali koncerty atd. Ale proč to někdo nechápe? Já mám třeba 

3 oblíbené styly hudby a nevadí mi, ţe ostatní poslouchají něco 

jiného. To je přece jejich věc. Nebo ne? 

Michelle 

 

 

 

 

 

 

 

Marek 

 

Utíkají dva blázni z blázince, který má 100 zdí …  

  1. zeď – Můţeš?... Můţu! 

20. zeď – Můţeš?... Můţu! 

30. zeď – Můţeš?... Můţu! 

80. zeď – Můţeš?... Můţu! 

99. zeď – Můţeš?... nemůţu ..      .. já taky ne, tak se vrátíme. 
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 Má kopačka 
 

Má milá kopačko. Ty, která jsi mi nejbliţší z mých věcí na fotbal! Tak mi vţdy 

otevřeš srdce a vypustíš radost v něm ukrytou. Umíš mě vţdy rozveselit, ale také i 

rozesmutnit. Kdyţ si na tebe vzpomenu, dostanu chuť na fotbal a těším se, aţ dám zase 

GÓÓL!!! 

František Ševečka, VIII. třída 

Míč 
 

Kaţdý fotbalista ho má nejradši. Kdyţ se to s ním umí, tak se na to krásně dívá. Můţeš 

mít fyzičku jak velkou chceš, ale on bude vţdy rychlejší neţ ty. I kdyţ do něj kaţdý kope, 

nikdo mu nechce ublíţit, chce ho jen dostat do soupeřovy brány. 

Martin Janás, VIII. třída 

 

Luk 
 

Kdyţ jsem byl malý, dostal jsem od táty 2 šípy. A tak jsem si vyrobil luk, byla to 

hračka, kterou jsem s sebou nosil skoro kamkoliv. Často jsem s tebou střílel. Tvé rameno se 

prohlo tisíckrát a stejně jsi to všechno vydrţel. Izolepa na středu se sundala a stejně ses ohýbal 

stále dál a dál. Aţ pak jsi zmizel. 

Jonatan Blaţek, VIII. třída 

Zapsala Pomy 

 

 

Osudový dostih 
 

 Znala jsem ji dávno před tím, neţ se to stalo. 

Vzpomínám si na ten den, jako by to bylo včera. 

Rekreační klisna Daisy, kříţenkyně anglického a českého 

teplokrevníka zrovna porodila hříbě. Hřebečka Carga. 

Měla tehdy 14 a  jmenovala se Klára. Blonďaté vlasy jí 

často padaly do tváře a překrývaly rudé rty, krásné modré 

oči a bílou, téměř sněhovou pleť. Klára do stáje chodívala 

ráda, chovali zde bezmála 80 koní nejrůznějších plemen 

a věku. Přesto si Klára oblíbila právě Carga, toho 

bezvýznamného hřebečka. Týdny ubíhaly a Klára 

s Cargem pilně trénovala. Klára z něj chtěla mít šampiona, 

i kdyţ stejně jako ostatní věděla, ţe krev, co mu koluje 

v ţilách, není krev vítězů. 

 Uběhly další měsíce a Klára i ostatní si začali 

všímat Cargova talentu. Uţ byl večer a Klára opřená 

o stěnu boxu pozorovala tolik zboţňovaného koně. 

Vzpomínám si, jak ji vyděsilo, kdyţ jsem přišla. „Ahoj, Kláro. Myslím, ţe nejsem jediná, kdo 

si všiml Cargova nadání. Moţná by ses s ním mohla přihlásit do hobby závodů,“ navrhla jsem 

jí. Nešlo si nevšimnout, jak se její oči rozzářily. Neuběhl ani měsíc, a Klára s Cargem stáli na 

startu parkurových hobby závodů, ze kterých si odnesli zlatou medaili. Ale to nebyl ani 

zdaleka poslední závod, který vyhrál. 
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Uběhlo dalších pár měsíců a Klára našla Cargův box prázdný. Do stáje jsem zase vešla 

já. „Majitelé stáje se rozhodli Carga prodat do nedaleké stáje. Dostali za něj slušnou nabídku,“ 

sdělila jsem jí polohlasem pravdu. Neptejte se odkud, ale zkrátka vím, ţe se Klára snaţila do 

stáje dostat. Po pár návštěvách viděla to, čeho se tak obávala. Pomocí ran Carga nutili utíkat 

jako blázen. Za deště i za horka. 

 Za dva měsíce stál Cargo na startu jednoho z nejlepších dostihů, Velké pardubické. 

Vyhrál. Nic tím neskončilo, konkurence byla obrovská. Cargovy šlachy i kůţe však byly 

potrhané. Za rok stál zase na startu těchto dostihů. Rozběhl se obrovskou rychlostí, a kdyţ se 

předním objevil přikop, všichni tušili, ţe krok mu nevyjde. Přesto ţe to tušil i ţokej, hnal ho 

bičem dál. Odrazil se příliš brzy. Příkop téměř přeletěl, ale dopadl do něho. Ţokej v poslední 

chvíli vyskočil ven. Potom uţ si jen vzpomínám na pohled koně, který umírá. 

 Dnes je to rok. Klára stále chodí jako tělo bez duše a lituje, ţe ho tenkrát do závodů 

přihlásila. I já si dávám za vinu, ţe jsem to navrhla. Dnes je to přesně rok, co Cargo zemřel. 

 

Ivet 

 

 

Sáhla si … 
 

Od středy 1. června školou letěla věta: „Sáhla si…“. Kdo? Na koho? Kde? 

 

V úterý 31.května ses jako divák zúčastnila 

s atletickým klubem Hodonín závodů Zlatá tretra 

v Ostravě.  

 

Které známé sportovce jste viděli závodit?  
„Z našich sportovců Báru Špotákovou, Jaroslava 

Bábu, v hledišti seděli Jarda Jágr, Tomáš Plekanec, Tomáš 

Berdych. Vrcholem Zlaté tretry byl závod na 100 metrů, 

ve kterém běţel světoznámý jamajský sprinter Usain Bolt. 

Mým největším záţitkem bylo naše plácnutí si rukama – 

sice přes drátěnou bariéru, ale s úţasným pocitem.“ 

 

Rozhovor poskytla ta, která si sáhla na Bolta – 

Adéla Sedlářová z  VIII. třídy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vtipař, Marek 

 

Jde bruneta po salaši a potká pasáka. Bruneta se ptá: „Pasáku, kdyţ 

uhádnu, kolik tady máš ovcí, můţu si jednu vzít?“  

Pasák odpoví, ţe ano, tak bruneta řekne: „Máš jich tu 100.“  

Pasák odpoví: „Správně, vem si jednu ovci.“  

Bruneta si vezme ovci a odchází. Pasák na ni křičí: „Slečno, kdyţ 

uhádnu vaši původní barvu vlasů, vrátíte mi toho psa?“ 
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Marek Gunár, VII. třída 
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Křížovky, hádanky, kvízy, sudoku, … 
 

Bujná fantazie – popletená synonyma 

 „Máš moc bujnou fantazii nebo (tajenka), zdá se,“ usmál se ţák-zeměpisec. „Moře a oceány 

zaujímají asi sedm desetin povrchu Země, ale my jsme pořád ve střední Evropě, máme 

k nejbliţší slané vodě daleko a tebe hned napadnou mořské nestvůry.“ 

 

Návod na luštění: 

Vyberte správné synonymum (slovo, které sice různě zní, ale má stejný význam) a písmeno, 

které je uvedeno za ním, napište podle čísel do tabulky. 

 

 

1 JANČIT …………………………. MAJETEK N 

2 JARO …………………………. SVĚTNICE H 

3 JAS …………………………. POKRM Y 

4 JAZYK …………………………. VESNA R 

5 JEČET …………………………. BLÁZNIT O 

6 JEDNÁNÍ …………………………. ZÁŘE M 

7 JEDNODUCHÝ …………………………. MLUVA S 

8 JEMNÝ …………………………. SNADNÝ Ý 

9 JÍCEN …………………………. NÁZEV L 

10 JÍDLO …………………………. HEBKÝ P 

11 JINÝ …………………………. VŘÍSKAT D 

12 JIZBA …………………………. CHŘTÁN I 

13 JMĚNÍ …………………………. DĚJSTVÍ U 

14 JMÉNO …………………………. ODLIŠNÝ V 

 

 

 

Popletené písničky 

Doplň správně úryvek písničky. Pak do tabulky zapiš podle čísel písmena uvedená za 

správným dokončením. V tajence se ukrývá pohádková postava. 

 

1 Utíkej Káčo, utíkej …………………………. pasou se tam jeleni K 

2 Šly panenky silnicí …………………………. rostou tam dvě růže Í 

3 Na tý louce zelený …………………………. přes zelenou louku Ř 

4 Pod naším okýnkem …………………………. v malovaným hrnku M 

5 Skákal pes přes oves …………………………. honí tě kocour divokej E 

6 Já mám doma trnku …………………………. potkali je myslivci L 

 

 

 

 

 

 

5 9 11 13 7  4 3 10 4 14  8 2 1  12 6 3 1 2 

                     

3 5 1 6 4 2 1 3 
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Popletená přísloví 

Vyber správný konec přísloví a písmeno, které je uvedeno za ním, napiš do tabulky ke 

stejnému číslu, jako má jeho začátek. V tajence se skrývá název obce ČR. 

 

1 Kdo s čím zachází …………………………. tam tráva neroste B 

2 Komu není rady …………………………. ten se směje nejlíp L 

3 Kam čert nemůže …………………………. tam chodí lékař V 

4 Když ptáčka lapají …………………………. tomu není pomoci A 

5 Kdo se směje naposled …………………………. sám sobě škodí Á 

6 Kam šlápne …………………………. pěkně mu zpívají R 

7 Kam nechodí slunce …………………………. nastrčí bábu K 

8 Kdo pozdě chodí …………………………. tím také schází M 

 

1 2 5 8  7 4 6 3 2 

          

 
 

SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Křížovka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    5  6  9 

4 8       7 

6  9   8  4  

  2   1 4  8 

3    4    6 

5  7 2   3   

 5  8   7  3 

7    1   2 4 

8  1  2     

 7  5    9  

3  6 1    8  

   3 8 4   7 

5  9       

    1     

      3  5 

7   4 5 6    

 2    3 4  1 

 8    1  6  

 



  

Šk       lní roK  

  

 

Osmisměrka 

LEGENDA: 

ČESKÝ JAZYK, DĚJEPIS, DRUŢINA, DVEŘE, FIX, FYZIKA, HOUBA, CHEMIE, 

KNIHA, KOŠ, KŘÍDA, LAVICE, MATEMATIKA, OKNO, PATRO, PERO, PRVOUKA, 

PŘÍRODOPIS, SEŠIT, STŮL, ŠKOLA, TĚLOCVIČNA, TŘÍDA, TUHA, TUŢ, UČEBNICE, 

UM, ÚLOHA, ZEMĚPIS, ZNÁMKA, ŢÁK. 

Po vyškrtání všech výrazů souvisejících se školou získáš tajenku, která má 21 písmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenka Maňáková 

 

Jak jde čas 
 

„Co je to na té nástěnce? Jakési zelené a červené ruky.“ 

„To bude asi obrázek k pohádce o vodníkovi.“ 

„Ale ne, to je tablo.“ 

 

Skutečně. Deváťáci se na něm představili uţ jako středoškoláci. Po prázdninách 

nastupují do škol, které si vybrali podle svých představ o budoucím povolání: 

Marek Bittner jakou automechanik, Patrik Skok jako instalatér a Pavel Zelenka jako 

autotronik do Kyjova, Iveta Bebčáková a Bára Matulová na „hotelovku“ do Bzence, Magda 

Mičková, Lucka Prachařová a Honza Matula na ekonomickou školu do Veselí, Marek 

Kostelanský a Dominik Prachař jako 

budoucí tesaři do Hodonína, Sandra 

Polášková do Hradiště jako servírka – 

barmanka, na zajímavý obor mechanik – 

puškař odchází do Uherského Brodu 

Marek Valena a nejdál se dostanou Míša 

Zdeňková jako zdravotnický asistent do 

Brna a Michal Vavřík na obor 

agropodnikání do Valtic. 

Opouští nás s heslem „Přišel jsem, 

viděl jsem, stačilo mi, odcházím“ na 

tričku a my jim přejeme šťastnou cestu 

nejen na 1. září, ale i dál v ţivotě.   

 

O K N O P K Y Z A J Ý K S E Č 

A P Ř Í R O D O P I S K Á Ţ R 

K A D Í Ř T Á R Z L A V I C E 

I Z B D D N A E I E Ř E V D N 

T F T U H A Y P A K M Á N Z S 

A Y J K O Š K O L A S Ě O I L 

M Z Ú L O H A K U O V R P U Ů 

E I M E CH Z X I F A S E Š I T 

T K U Č E B N I C E J T D V S 

A A N Č I V C O L Ě T U E Ř M 

M U K N I H A I D R U Ţ I N A 

Poznáte nás? Toto jsme my v VII. třídě. 
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I ty můžeš mít zásluhu na 

tom, že příští číslo 

časopisu bude zajímavější. 
 

PIŠ 

FOTOGRAFUJ 

HLEDEJ ODPOVĚDI 

KRESLI 

POZORUJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny své nápady, připomínky, vzkazy pro časopis 

a redakční radu vhoď do poštovní schránky u hlavního 

vchodu do budovy školy. 
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